Zpravodaj pro farnosti Bílovec, Bílov a Velké Albrechtice

č. 9 (31)

Týdeník

28. února 2021

Pořad bohoslužeb
(od 28. února do 7. března 2021)
Neděle 28. 2.
7:30 Velké Albrechtice
9:00 Bílovec
10:30 Bílov
10:30 Bílovec
14:30 Bílovec

2. neděle postní
- za živou a † rodinu Hubáčkovu
- za † Jindřicha Tvrdého k 1. výročí úmrtí
- bohoslužba slova
- za Jiřího Těžkého (úmysl ze Staré Vsi
u Bílovce)
- křížová cesta

Pondělí 1. 3.
18:00 Bílovec

Pondělí 2. postního týdne
- bohoslužba slova

Úterý 2. 3.
18:00 Bílovec

Úterý 2. postního týdne
- za farníky

Středa 3. 3.
18:00 Bílovec

Středa 2. postního týdne
- za † maminku Františku Kalusovou a její
rodinu

Čtvrtek 4. 3.
18:00 Bílovec

Čtvrtek 2. postního týdne
- za † osobu

Pátek 5. 3.
18:00 Bílovec

Pátek 2. postního týdne
- za členy živého růžence

Sobota 6. 3.
18:00 Bílovec

Sobota 2. postního týdne
- za † Helenu Richtárovou, živou a † rodinu
Richtárovu a Hořínkovu

Neděle 7. 3.
7:30 Velké Albrechtice

3. neděle postní
- za + Bedřicha Rychtára a manželku,
za Jaroslava Podolského a manželku
- za Petru Kvitovou
- nemocnou osobu
- křížová cesta

9:00 Bílovec
10:30 Bílov
14:30 Bílovec

Farní oznámení
1. Zatím povolený počet osob na bohoslužbách je 10% kapacity kostela.
Pro naše farnosti to znamená: v kostele v Bílovci – 30 osob, v kostele
ve Velkých Albrechticích – 13 osob, v kostele v Bílově - 8 osob.
2. Ve sbírce z minulé neděle „Haléř sv. Petra“ se vybralo:




v Bílovci – 7.265 Kč
ve Velkých Albrechticích – 2.005 Kč
v Bílově – 3.353 Kč

3. Postní doba je nedílně spjata s pobožností křížové cesty. Ani stávající
vládní opatření nikomu nebrání, aby se ji pomodlil soukromě, ať již v
kostele, nebo i pod širým nebem. Na řadě míst ostravsko-opavské
diecéze se totiž kalvárská zastavení nacházejí i mimo chrámové prostory. Ke společné modlitbě křížové cesty zveme vždy v neděli v 14.30
do kostela v Bílovci.

4. Také v letošním roce si můžete na bočním oltáři v kostele v Bílovci
vzít papírové krabičky, „postničky“ a po celou postní dobu do nich
můžete ukládat ušetřené peníze za požitky, které si v postní době
odřeknete.
5. V pátek máme 1. pátek v měsíci. Po mši svaté bude adorace k Srdci
Ježíšovu.
6. Stavební práce na faře jsou u konce. Máme už podlahové krytiny,
kuchyně, v provozu je také soc. zázemí. Tento týden proběhne konečna výmalba. Na dveře si počkáme nejméně do poloviny března.
V sobotu 6. března v 8 hodin zveme na úklid farních prostor po

rekonstrukci. Pravděpodobně od úterý 2. března se bude moci začít s umýváním oken a sociálek. Informace budou zveřejněny na
aplikaci WhatsApp.
7. Kancelář je zatím ještě v bývalé knihovně a v provozu je také WC
vedle bývalé knihovny.
8. Po dobu 5. stupně ProtiEpidemického Systému „PES“ nebude probíhat
výuka náboženství.
9. Rekonstrukce si vyžádá náklady ve výši cca 1.700.000 Kč. Děkujeme za veškeré dary pro farnost nebo rekonstrukci fary a také za úklid
fary!

Postní doporučení papeže františka
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Usmívej se, křesťan je vždy radostný!
Děkuj (i když nemusíš).
Řekni druhému, že ho máš rád.
Radostně pozdrav lidi, které potkáváš každý den.
Vyslechni povídání druhého bez posuzování, s láskou.
Zastav se, abys pomohl. Buď pozorný k tomu, který tě potřebuje.
Povzbuď někoho.
Uznej úspěchy a kvality druhého.
Odděl to, co nepoužíváš a daruj to potřebnému.
Pomoz někomu, aby si mohl odpočinout.
Napomeň s láskou, nemlč ze strachu.
Buď jemný a citlivý k těm, které máš kolem sebe.
Ukliď nebo vyčisti nějaký nepořádek doma.
Pomoz druhému překonat jeho potíž.
Zatelefonuj nebo navštiv své rodiče (nebo někoho osamělého).

Dále papež František
navrhuje, jak zlepšit
své postní chování:
1) Posti se od negativních slov, mluv zdvořile.
2) Posti se od nespokojenosti, naplň se vděčností.
3) Posti se od hněvu a
naplň se mírností a trpělivostí.

4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

Posti se od pesimismu a naplň se nadějí a optimismem.
Posti se od starostí a naplň se důvěrou v Boha.
Posti se od stížností a syť se prostými věcmi života.
Přestaň živit napětí a naplň se modlitbou.
Posti se od hořkosti 4a smutku a naplň srdce radostí.
Posti se od egoismu a sobectví a naplň se soucitem k druhým.
Posti se od neodpuštění a naplň se smířením.
Posti se od slov a naplň se tichem, abys naslouchal druhým.

… a buď si jistý, že to prospěje tobě i mnoha lidem.

Postní modlitba
Milosrdný a dobrotivý Bože,
požehnej tuto postní dobu,
aby se mi stala dobou dobrého cvičení - cvičení ve vnitřní svobodě.
Netěším se sice na postní dobu,
ale vím, že mi udělá dobře.
Požehnej tuto postní dobu,
abych se v ní dokázal odpoutat ode všech nezdravých návyků.
Uč mě, jak se odříkáním osvobozovat
od svých závislostí a jak znovu pocítit,
že mohu pořád ještě svobodně nakládat se sebou samým
a že nemusím být závislý na svých potřebách.
Dej, ať je letošní postní doba pro mě časem vnitřního očištění a obnovy,
abych se dokázal oprostit od starých návyků
a mohl začít znovu vědomě žít,
abych dokázal vědomě jíst a vědomě prožívat přítomný okamžik,
aniž bych hned všechno, co se ve mně začíná hlásit ke slovu,
potlačoval jídlem nebo nějakou činností.
Požehnej tuto postní dobu,
aby mě obnovila a osvěžila a aby očistila mou duši.
Tak ve mně o Velikonocích rozkvete nový život
skrze Krista, našeho Pána.
Amen.
tel.:

731 694 634

Římskokatolická farnost Bílovec

mail:

rkf.bilovec@doo.cz

Slezské náměstí 28/25, Bílovec

web:

www.farnostbilovec.cz

č. účtu: 161075636 / 0300

